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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2620 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനിതാ സഹകരണസംഘ��െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� വനിത
സഹകരണസംഘ��െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
ജി� തിരി�ളള കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് 1225 വനിത സഹകരണ
സംഘ�ൾ �വർ�ി�� അവ�െട ജി�
തിരി�ളള കണ�് അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

��ത സഹകരണസംഘ��െട
�ന��ാരണ�ി�ം �ന��ിവന�ി�മായി

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; നിലവി�ളള പ�തിക�െട
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വനിത സഹകരണ സംഘ��െട
�ന��ാരണ�ിനായി വാർഷിക
പ�തിയി�ൾെ���ി സർ�ാർ ഓഹരി �ലധനം,
�വർ�ന �ലധന �ാ�് ഇന�ളിലായി സർ�ാർ
ധനസഹായം അ�വദി��. വനിത സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് വിവിധ വികസന �വർ�ന�ൾ

നട��തിന് ഓഹരി ശീർഷക�ിൽ പരമാവധി 2
ല�ം �പ�ം �വർ�ന �ലധന �ാ�ിന�ിൽ

പരമാവധി 5 ല�ം �പ�ം, വിവിധ വികസന
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��തിന് വനിത
സഹകരണ സംഘ�ൾ സമർ�ി��
പ�തിക�െട അടി�ാന�ിൽ പരമാവധി 20
ല�ം �പ�ം (ഓഹരി-8 ല�ം,സ�ിഡി-12
ല�ം) സർ�ാർ ധനസഹായം
അ�വദി��താണ്. ടി �വർ�ന�ൾ�ായി

2021-22 വാർഷികപ�തിയിൽ 300 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്.

(സി)

പാറശാല മ�ല�ിെല കളളി�ാട്  വനിതാ
സർ�ീസ്  സഹകരണ സംഘ�ിെ�

�വർ�ന�ി�ം െക�ിട നിർ�ാണ�ി�ം

ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം
അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ി�ാട്  വനിത സർ�ീസ്  സഹകരണ
സംഘ�ിെ� �വർ�ന�ിന് സർ�ാർ
ധനസഹായ�ിനായി അേപ� ലഭ�മാ�� �റ�്
ധനസഹായം അ�വദി��തി�� വ�വ�കൾ

പാലി�ി�െ��ിൽ സർ�ാർ ധനസഹായം
അ�വദി��താണ്. വനിത സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
ധനസഹായം അ�വദി�� പ�തികൾ
നിലവിലി�ാ�തിനാൽ സംഘ�ിന്

െക�ിടനിർ�ാണ�ിന് ധനസഹായം
അ�വദി�ാൻ കഴിയി�.
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(ഡി) സ��മായി �ല�ളള സഹകരണസംഘ�ൾ�്
െക�ിടം നിർ�ി�  ്നൽ��തിനായി ഏെത�ി�ം
പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) സ��മായി �ല�� വനിത സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് െക�ിടം നിർ�ി�  ്നൽ��തിന്
സഹകരണവ��ിെ� വാർഷിക
പ�തിയി�ൾെ���ി സം�ാന വിഹിത�ിൽ

നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�� പ�തികൾ
നിലവിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ക്രമ 
നന.

ജജില
പ്രവര്തജി
ക്കുന്നവ

ഡഡഡോര്മനന
ലജികജിഡഡഷനജില

ള്ളവ
ആകക

1 തജിരുവനന്തപുരന 57 56 2 115
2 കകഡോലന 56 42 2 100
3 പതനനതജിട 13 4 1 18
4 ആലപ്പുഴ 17 10 8 35
5 ഡകഡോടയന 30 16 1 47
6 ഇടുകജി 36 33 6 75
7 എറണഡോകുളന 60 12 1 73
8 തൃശൂര് 93 2 0 95
9 പഡോലകഡോടന 28 17 6 51
10 മലപ്പുറന 108 10 0 118
11 ഡകഡോഴജിഡകഡോടന 136 7 0 143
12 വയനഡോടന 11 15 6 32
13 കണ്ണൂര് 243 6 3 252
14 കഡോസര്ഡഗഡോഡന 67 4 0 71

ആകക 955 234 36 1225
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